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Τα ηειεπηαία ρξόληα γίλεηαη όιν θαη πην επηηαθηηθή ε αλάγθε αμηνπνίεζεο 

ελαιιαθηηθώλ – αλαλεώζηκσλ – κνξθώλ ελέξγεηαο. Μία από απηέο ηηο πεγέο είλαη θαη 

ε ειηαθή ελέξγεηα ε νπνία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ειεθηξηθή κέζσ ησλ 

θσηνβνιηατθώλ (ΦΒ) ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ηελ ηειεπηαία δηεηία εκθαλίδεηαη έληνλν 

θαη δηαξθώο απμαλόκελν επελδπηηθό ελδηαθέξνλ ζηηο νηθηαθέο ΦΒ εγθαηαζηάζεηο, 

ιόγσ ησλ επλντθώλ ξπζκίζεσλ ηνπ πξόζθαηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ 

αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία ΑΠΔ ζηελ Διιάδα. 

 

Η εηήζηα ελεξγεηαθή παξαγσγή απνηειεί έλα από ηνπο πιένλ θαζηεξσκέλνπο δείθηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αλάιπζε ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη 

απαξαίηεηνο ν όζν ην δπλαηόλ αθξηβέζηεξνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ. Σηελ παξνύζα 

εξγαζία αζρνινύκαζηε κε ηε κειέηε ελόο δηαζπλδεκέλνπ κε ην Γίθηπν ΦΒ ζηαζκνύ 

κηθξήο ηζρύνο. Η νλνκαζηηθή ηζρύο ηνπ ζηαζκνύ αλέξρεηαη ζηα 5kW θαη ε ζύλδεζε 

ηνπ γίλεηαη ζην Γίθηπν ρακειήο ηάζεο ηεο ΓΔΗ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Σθνπόο 

ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε ζύγθξηζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο κεηαμύ 

πξαγκαηηθώλ θαη πξνζνκνησκέλσλ απνηειεζκάησλ ηεο πξαγκαηηθήο ΦΒ 

εγθαηάζηαζεο.  

 

Αξρηθά, γηα λα εθηηκεζεί ε εηήζηα ελεξγεηαθή παξαγσγή ηεο πξνο εμέηαζε ΦΒ 

κνλάδαο πινπνηήζεθαλ πξνζνκνηώζεηο ζε θαηάιιειν ινγηζκηθό πεξηβάιινλ. 

Σπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα PVSYST ην νπνίν είλαη θαηάιιειν 

γηα κειέηε, κέηξεζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ νινθιεξσκέλσλ ΦΒ ζπζηεκάησλ. 

Αλαιπηηθόηεξα, ιήθζεθαλ ππόςε ε ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηεο ΦΒ εγθαηάζηαζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζθηάζεσλ, γεσκεηξηθέο αλαιύζεηο, όπσο ε 

θαηεύζπλζε ιήςεο ηεο άκεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ε γσλία πξόζπησζήο ηεο ζε 

δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο, ε επίδξαζε ηεο αηκόζθαηξαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, 

δεδνκέλα αθηηλνβνιίαο πνπ είλαη δηαζέζηκα θαζώο θαη ειεθηξηθά, ζεξκηθά θαη νπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΦΒ πιαηζίσλ. Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζε ζπλδπαζκό 

κε ηα δεδνκέλα ησλ σξηαίσλ ρξνλνζεηξώλ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ησλ 

κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ έρνπλ σο ζηόρν ηελ πξαγκαηηθή απεηθόληζε ηεο ΦΒ 

ζπζηνηρίαο.  

 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε ηεο ΦΒ κνλάδαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Μεηά ην πέξαο ελλέα κελώλ 

από ηελ νινθιήξσζε ηεο ΦΒ εγθαηάζηαζεο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηαθώλ 

απνδόζεσλ ηνπ, γίλεηαη ζύγθξηζε κεηαμύ πξαγκαηηθώλ θαη κεηξνύκελσλ δεδνκέλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε θαζνιηθόηεηα θαη ε αθξίβεηα όρη κόλν ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ηεο ΦΒ 

εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ην αληίζηξνθν. Τα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηε ζύγθξηζε ησλ κεηξνύκελσλ ηηκώλ κε ηηο αλακελόκελεο είλαη 

πνιύ ελδηαθέξνληα, δεδνκέλνπ όηη ε κέζε απόθιηζε ηνπο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0,7%. 
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